
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή στη διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) «Υποδοµές 

Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020». 

Επειδή βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης το Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών»  

µέσα από το οποίο επιδιώκουµε σαν Εύβοια, να δροµολογήσουµε λύσεις στο µεγάλο 

πρόβληµα του οδικού ∆ικτύου, σας κοινοποιούµε σχετικό κείµενο, µε το οποίο 

συµµετέχουµε στη διαβούλευση, για διευκόλυνση, ώστε όλοι οι φορείς να πάρουν µέρος 

σε αυτή τη διαδικασία. 

Είναι φανερό πως αν δεν ενταχθούν ως έργα, τα τµήµατα που έχουν ολοκληρωµένες 

µελέτες, τότε θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι επόµενη ευκαιρία ενδεχοµένως να έχουµε 

µετά από δέκα (10) χρόνια. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη δική µας στάση στα 

συγκεκριµένα θέµατα, αλλά και από τη στάση και τις ενέργειες που θα γίνουν από τους 

εκπροσώπους του Νοµού στο Κοινοβούλιο. 

Για αυτό πρέπει όλοι µας να αφήσουµε στην άκρη προβλήµατα σχέσεων που 

µπορεί να υπάρχουν και να επικεντρώσουµε την προσοχή µας και όλες τις δυνάµεις 

στον κυρίαρχο στόχο, που είναι η προώθηση και η κατασκευή του βασικού οδικού 

δικτύου του Νοµού. 

Πιστεύουµε ότι αντίστοιχα κείµενα, µε τροποποιήσεις που µπορούν να γίνουν, 

πρέπει να σταλούν µέχρι 25 Αυγούστου από όλους τους φορείς, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που αναφέρεται στο κείµενο. 

Φυσικά θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι για κάθε κινητοποίηση που θα αποφασιστεί, 

σύµφωνα µε τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της σύσκεψης της 31ης Ιουλίου 2014.                                      

                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας & 

                                                           Νεοεκλεγµένος ∆ήµαρχος Κύµης-Αλιβερίου 

 

   θαν. Μπουραντάς 
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Χαλκίδα, 12 Αυγούστου 2014 

 Αριθµ. Πρωτ.: 513  

  

 Προς 

Φορείς Νοµού Ευβοίας 

Όπως πίνακας αποδεκτών 

  

  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

- ∆ήµαρχος Χαλκιδέων κ. Αθαν. Ζεµπίλης & Νεοκλεγµένος ∆ήµαρχος κ. Χρ. 

Παγώνης 

- ∆ήµαρχος Ιστιαίας κ. Χριστ. Ζάχος & Νεοκλεγµένη ∆ήµαρχος  

κ. Ελ. Ευσταθίου-Σπανού  

- ∆ήµαρχος Μαντουδίου-Λίµνης–Αγ. Άννας κ. Αν. Ψαρός & Νεοκλεγµένος 

∆ήµαρχος κ. Χρ. Καλυβιώτης 

- ∆ήµαρχος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων κ. Γιάννης Μπουροδήµος & Νεοκλεγµένος 

∆ήµαρχος κ. Γιώργος Ψαθάς 

- ∆ήµαρχος Ερέτριας κ. Βασ. Βελέντζας & Νεοκλεγµένη ∆ήµαρχος κ. Αµφιτ. 

Αλιµπαντέ 

- ∆ήµαρχος Κύµης - Αλιβερίου κ. ∆ηµ. Θωµάς 

- ∆ήµαρχος Καρύστου κ. Νικ. Μανώλης & Νεοκλεγµένος ∆ήµαρχος κ. Λευτ. 

Ραβιόλος 

- ∆ήµαρχος Σκύρου κ. Μιλτ. Χατζηγιαννάκης & Νεοκλεγµένος ∆ήµαρχος      

κ. Μιλτ. Χατζηγιαννάκης 

- Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Εύβοιας 

- ΤΕΕ Εύβοιας 

- Οικονοµικό Επιµελητήριο Εύβοιας – Βοιωτίας 

- Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας 

- Ε.Α.Σ. Εύβοιας 

- Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Εύβοιας 

- Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών (ΕΒΕ) Εύβοιας 

- ∆ικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας 

 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 

- Βουλευτές Νοµού Ευβοίας 

- Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλ. Περγαντά & νεοεκλεγµένο 

Περιφερειάρχη κ. Κ.  Μπακογιάννη 

- Αντιπεριφερειάρχη Στ. Ελλάδας κ. ∆. Βουρδάνο 

- Νεοκλεγµένο Αντιπεριφερειάρχη κ. Φ. Σπανό 

- Πρόεδρο Περιφ. Συµβουλίου κ. Αν. Πίσχινα 

- Παλαιούς και νέους Περιφερειακούς Συµβούλους Εύβοιας 


